
Standardní série
T200-VOL

> Robustní konstrukce
> Bezpečný vibrační spoj
> Spolehlivý agregát 
> Vynikající poměr cena/výkon



T200-H je plně automatický horizon-
tální páskovací stroj, určený k zajištění 
bezpečné přepravy, například stavebních 
materiálů.

Dlouholeté zkušenosti
Standardní řada je výsledkem deseti-
letých zkušeností s páskováním ve všech 
průmyslových odvětvích. 
Standardní řada může být integrová-
na do různých typů dopravníkových 
systémů.

Bezpečný vibrační spoj
Vytvoření spoje pomocí tření zajišťuje 
jeho trvale vysokou pevnost.
Standardní řada zajišťuje široké použití s 
nízkými nároky na údržbu.

Robustní průmyslové provedení 
Tuhý rám stroje, odolný proti zkru-
tu, vytvořený pomocí pro� lů a plechů 
ze svařované a šroubované modulové 
dvousloupové konstrukce, vhodné pro 
náročný provoz.

Maximální efektivita
Modulární sériová výroba a důsledné 
používání moderní montážní techniky, 
spolu s robustními a osvědčenými mo-
duly z naší vlastní výroby nám umožňují 
nabízet standardní sérii s velmi dobrým 
poměrem ceny a výkonu.

T200-VOL
Automatický horizontální páskovací stroj

Technická data T200-VOL
Výkon 1,5 kW
Provozní napětí 400 V, 50 Hz, 3 fáze / N / PE
Řídící napětí 24 V
Cyklus - čas cca 12 s, dle velikosti

Hmotnost ca. 1.800 kg

> Kompaktní konstrukce

> Rychlá výměna agregátu

> Dvousloupová konstrukce 



Elektrický páskovací agregát pro plastové 
pásky spojuje moderní technologii poho-
nu s ověřenou vibračně svařovací techno-
logií skupiny Lenzen.
Efektivní stejnosměrné pohony umožňují 
kompaktní konstrukci.
Použití jednotlivých pohonů nám 
umožnilo vynechat potenciálně problé-
mové spojky.

Páskovací agregáty T200 se zejména 
vyznačují:
•  Kompaktní, úzká konstrukce (215 mm)
•  Snadná údržba
•  Nízké provozní náklady
•  Vysoká pevnost spoje
•  Spolehlivá vibračně svařovací 
 technologie
•  Velmi nízká spotřeba energie

T200
Vibračně-svařovací agregát  

Technická data T200 Reibschweiß-Aggregat

Kvalita pásky PP  a PET páska, automatová kvalita
Šířka pásky 9 – 16,0 mm
Tloušťka pásky 0,6 – 0,9 mm
Pevnost pásky 2.200 – 7.500 N
Napínací síla max. 3 000 N, plynule nastavitelná
Rychlost napínání 3,2 m/s
Pohon Elektromotor
Druh spoje Vibrační svar
Délka dosedací plochy 125 mm
Hmotnost ca. 60 kg

1  Kryt
2  Kanál
3  Napínací a transportní systém
4  Tlačítka
5  Spojovací jednotka
6 Svařovací jednotka s vačkami

PET Páska 
Páska pro vysoké výkony naší vlastní produkce

Technická data PET páska

Šířka pásky 9 – 32 mm
Tloušťka pásky 0,60 – 1,27 mm
Průměr cívky 406 mm
Hmotnost cívky Standard (ca. 23 kg), Jumbo (ca. 70 kg), 

Superjumbo (ca. 140 kg), Megajumbo 
(ca. 300 kg)



Titan Umreifungstechnik GmbH & Co. KG
Berliner Straße 51-55
D-58332 Schwelm
Telefon: +49 (0) 23 36-808-0
Telefax: +49 (0) 23 36-808-208
E-Mail: info@titan-schwelm.de
Internet: www.titan-schwelm.de TI
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Páskovací zařízení a stroje skupiny LENZEN
jsou vyvíjeny s ohledem na dlouholeté 
zkušenosti a přání zákazníků. Využívají 
širokou škálu standardních řešení. Pro 
speciální aplikace budete spolupracovat 
s našimi kvali� kovanými odborníky.

Jako renomovaný výrobce vysoce kvalit-
ních obalových materiálů zabezpečuje 
skupina LENZEN maximální technický 
soulad a bezpečnost mezi vázací páskou 
a strojem.

Vázací PET páska i páskovací stroje jsou 
vyráběny v našem závodě v Gochu (DE).
Náš  vyškolený zákaznický servis, stejně 
jako kontinuální a rychlé dodávky náhrad-
ních dílů,  vám zajistí trvalou provozní 
připravenost vašeho páskovacího zařízení.


